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Projekt „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ se 
blíží do cílové rovinky 

Projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/44.0011, který podporoval zájem o 
přírodovědné a technické vzdělávání u žáků základních, středních i vysokých škol, se blíží po 
dvou letech k cíli. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, 
Pražská 112 navázala spolupráci nejen se základními a vysokými školami, ale i s odbornými 
firmami v regionu.  

Postupně jsme začali spolupracovat s 10 základními školami v Kolíně a okolí, dále s 
ČVUT Praha, ČZU Praha a s Univerzitou Pardubice. Hlavním cílem projektu bylo ukázat 
žákům základních škol, že technické vzdělávání není tak náročné, jak se na první pohled zdá. 
Žáci pracovali v dílnách se dřevem, kovem, plastem i jinými materiály. Naše škola měla tak 
možnost ukázat žákům základních škol celou škálu oborů, které nabízí, seznámit je 
s prostředím školy a tím získat i možné zájemce o budoucí studium. 

V rámci projektu jsme připravili návštěvy dílen odborného výcviku, projektové dny 
„Řemesel“ či „Zručnosti“, vybrané hodiny výtvarné výchovy, modelování, designu, fyziky, 
přírodopisu a zeměpisu. Pro žáky naší školy i základních škol jsme organizovali nejrůznější 
exkurze do odborných firem, hvězdáren a planetárií, technických muzeí i do zařízení, která 
podporují a zatraktivňují technické vzdělávání – např. IQ Landia Liberec, Techmania Plzeň.  

Dále jsme navštívili prostředí technicky zaměřených vysokých škol a spolupráci mezi 
vedením technicky a přírodovědně zaměřených středních odborných škol a vedením 
základních škol jsme posílili prostřednictvím uskutečněných metodických dnů.  

Do výše jmenovaných aktivit se zapojilo více jak 2 000 žáků ze spolupracujících 
základních škol, většina žáků a vyučujících naší školy, lektoři vysokých škol i pracovníci 
odborných firem. Velký dík patří bezpochyby našim vyučujícím, kteří dělali svou práci nad 
rámec svých pracovních povinností.  

Největším přínosem projektu pro naši školu je to, že jsme navázali opravdu intenzivní 
spolupráci se základními školami, zjistili jsme možnosti další spolupráce a podařilo se nám 
odstranit možnou nedůvěru vedení základních škol vůči naší škole. 
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